
Welkom bij Fair@school 
Hast Katholiek Onderwijs Hasselt 



Onze winkel Fair@school 

 Fair@school is de naam van onze Wereldwinkel op 

School (WOS). 

 Gelegen op het 1e verdiep in lokaal J101. 

 Het is ook een leerwinkel waar onze klassen 

kantoor vanaf het 3e mee instaan voor de winkel 

en zijn producten. 

 

 

 



WOS sinds 8 oktober 2013 

 Opening in aanwezigheid van Dinah Ndyamuhaki. 

 



Campus Hast en Oxfam 

 Eerlijke handel bij campus Hast: wat is dat nu eigenlijk? 

 We verkopen Oxfam producten. Dit zijn: producten die 

volgens de regels van eerlijke handel verwerkt zijn.  

 De boeren waarvan we bepaalde producten hebben, 

worden dus eerlijk en fatsoenlijk uitbetaald. 

 



Dat is toch niet eerlijk? 



Dat is toch niet eerlijk? 



Dat is toch niet eerlijk? 



Wat is fair trade nu? 

 Wanneer boeren of werknemers een goede prijs 

krijgen voor hun producten kunnen zij  

 een beter leven opbouwen  

 en hun dromen waarmaken.  



De droom van Dinah 



Waarom fair trade op onze school? 

We willen dat onze leerlingen ook op de 
hoogte zijn van de oneerlijke handel.  

 

Dat doen we met een positief verhaal.  

 

Door het verkopen van lekkere, eerlijke 
producten geven we het goede voorbeeld.   

 

 

 



ALDI volgt ons voorbeeld 



ACTION volgt ons voorbeeld 



De droom van Dinah 

 2016: Dinah wilde vroedvrouw worden en een 
medische post opstarten in haar dorp. Want 
er sterven jaarlijks 10.000 moeders bij de 
bevalling in Oeganda. 

 

Om dit diploma te halen moest Dinah 3.334 
euro studiegeld betalen. In een land waar de 
mensen ongeveer 4 euro per dag verdienen is 
deze droom onbetaalbaar voor de meeste 
jongeren.   

 

 



De droom van Dinah 



De droom van Dinah 



De droom van Dinah 



De droom van Dinah 

Hi Steven and Frans. Guess what  I 
have Today finished my Final state 
Exams. 

We shall go home on Friday. Then we 
wait the results while at home. 

The Exams were fair and I hope to get 
good results. 

Meanwhile at home I will look for a 
job so that I work as I wait for the 
results. 
 



Wanneer is de winkel open? 

 

Maandag, donderdag en vrijdag 

Tijdens de middag van 12:25 tot 12:50 



Ons extra assortiment voor dit trimester  

 Op vraag van onze leerlingen bieden wij ook extra 

beauty en overige producten. Kom zeker kijken!! 

 



Bedankt voor uw aandacht! Hopelijk 

zien wij u snel! 


